
LISA 5 (Jõhvi Vene Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan) 

 

Jõhvi Vene Põhikooli õppeprotsessi korraldus epidemioloogilise olukorra puhul 

1. Õppeaasta alguses õpilasi instrueeritakse viirustest hoidumise teemal (teavitatakse: 

millised sümptomid võivad olla COVID-19 nakatumise puhul; desinfitseerimisvahendite 

kasutamise vajadusest; kes kuulub riskirühmadesse; liikumispiirangute täitmise 

vajadusest; mis on karantiin, eneseisolatsioon jne). 

 

2. Iga kinnitatud COVID-19 juhtumi puhul hindab Jõhvi Vene Põhikooli (edaspidi Kool) 

juhtkond olukorda koostöös Terviseameti, koolipidaja ning Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga, edasised sammud sõltuvad konkreetse juhtumi asjaoludest. Kool 

peab olema valmis vajadusel saatma personali ja õpilased koju ning korraldama õppetöö 

vähemalt kaheks nädalaks distantsõppe vormis. 

 

3. Nakkusohu vältimise eesmärgil, kui osutub vajalikuks terve kooli tegevuse ümber 

korraldamine ja õpilaste ning personali koju saatmine, korraldab Kool evakuatsiooni, 

silmas pidades, et antud juhul pole oluline hoonest väljumise kiirus, vaid selle 

läbimõeldud korraldus. 

 

4. Juhul, kui Kooli personal ja õpilased on evakueeritud, kõigile hoone sissepääsudele 

paigaldatakse silt “Hoones on nakkusoht, mitte siseneda!” koos kontaktandmetega: 

sekretar@jvp.edu.ee või tel. 5288154 

 

5. Õpilaste ja töötajate evakueerimise korral: 

 

a) õpilaste väljasuunamine toimub rühmade kaupa alates noorematest õpilastest; 

b) koolist lahkumiseks kasutatakse võimalikult lühikest liikumistrajektoori; 

c) õpilastele ja töötajatele tehakse selgeks, et on vaja vältida seinte, käsipuude ja 

ukselinkide katsumist; 

d) HEV-õpilastele pakutakse lisatuge ja abi, antakse täiendavaid selgitusi ja vajadusel 

rahustatakse. 

 

6. Pärast hoonest lahkumist kontrollib hoone evakuatsiooni eest vastutaja (majandusjuhataja 

Ljubov Põld) koos iga korruse eest vastutavate isikutega üle kõik ruumid, sulgeb hoone 

aknad ja uksed ning annab hoone üle selle haldamise eest vastutajale ( Jõhvi 

Vallavalitsusele). 

 

7. Hoonesse jäetud/jäänud isiklikele esemetele või töövahenditele ligipääsu vajalikkust 

hindab kooli direktor, lähtudes nakkusohu suurusest Terviseameti hinnangule tuginedes. 

 

8. Hoone siseruumide desinfitseerimise ulatust enne ruumide kasutusele võtmist hinnatakse 

Terviseameti suuniste alusel. 
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9. Töökorralduse distantsõppe ajal määrab kooli direktor. Vastavasisuline info edastatakse 

sellest kõigile lastevanematele elektrooniliste sidevahendite kaudu. 

 

10. Distantsõppe korraldamisel tekkivate küsimustega saab Kool või lapsevanem pöörduda 

ministeeriumi spetsialistide poole aadressilt info@hm.ee 

 

11. Täiendavat infot saab küsida: 

 

- Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile        1220 

või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt); 

- Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile        112; 

- Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta 

häirekeskuse kriisiinfotelefon        1247. 
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